
A Maya compra uma Smart TV em seu 
dispositivo móvel.

Visa Secure with EMV 3DS oferece suporte
para compras de comércio eletrônico.
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Metade das recusas do comércio
eletrônico são realmente legítimas.
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O comerciante deseja ter certeza de que é 
realmente a Maya que está fazendo a compra e 

inicia a autenticação via EMV 3DS.
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O emissor analisa os dados 
contextuais compartilhados 
pelo comerciante.

Os dados compartilhados incluem 
o tipo de mercadoria, local de 
envio e tipo de dispositivo.

Depois de revisar os dados 
adicionais, o emissor

autentica com sucesso o cartão 
da Maya e se sente confiante

para aprovar a transação.

A maioria das transações é sem 
atrito. A autenticação ocorre
nos bastidores, sem contato

com o consumidor.

Em casos raros, quando o emissor 
deseja mais garantias, o titular do 

cartão pode receber um desafio 
simples, como enviar uma senha 

única para o telefone.

Visa Secure with EMV 3DS resulta em taxas de 
aprovação mais altas, proteção adicional contra 
fraudes, menos mensagens para checkout
mais rápido e aumento nas vendas.

A TV da Maya está a caminho.
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EMV 3DS se baseia em um aumento
de dez vezes na troca de dados
entre o comerciante e o emissor.

Para saber mais sobre o Visa Secure with EMV 3-D Secure e a evolução da 
segurança de pagamentos, entre em contato com o seu executivo de contas.

Segurança de pagamento, evoluída.

Visa Secure with EMV® 3-D Secure

Os dispositivos conectados estão crescendo exponencialmente. Os 
consumidores querem fazer compras sem problemas e em seus 
dispositivos preferidos. Mas essa oportunidade para o comércio eletrônico 
também atraiu os fraudadores a se tornarem digitais. Visa Secure with EMV 
3-D Secure (3DS) oferece uma camada extra de segurança. As transações 
podem ser aprovadas com confiança. E os consumidores e comerciantes 
podem comprar e enviar com tranquilidade.


